
BROTTSVERKTYG I BYGGBRANSCHEN 

Vi har fått statistiken på alla konkurser för år 2021. Det var många som väntade på resultatet för att se 

vilka effekter som Covid 19 har på den ekonomiska hälsan i byggbolagen. Man kan då inte riktigt se 

att Covid 19 har varit grund för särskilt många konkurser. 2019 hade branschen 1190 konkurser och 

2020 hade man 1232 konkurser. Alltså, en ökning med 42  eller 2 %. Jämfört med 

restaurangbranschen, som hade över 10 %, så förstår du säkert hur mycket mer Covid 19 har varit 

grund för ohälsosam ekonomi i den branschen. 

Nej, det är inte det som är anmärkningsvärt för byggbranschen, utan det är efterräkningarna av 

konkurserna. Det visar sig att det finns en kraftig ökning av de företag som använts som brottsverktyg. 

Alltså bolag som använts för olika typer av brott. Det handlar om olika brott som t.ex. bedrägerier, 

fakturabedrägerier, skattebrott, bidragsbrott, pengatvätt m.m. 

I Blekinge hade jag kontakt med en sådan notorisk bedragare före jul. Han hade via åtta byggbolag 

(brottsverktyg som alla gick i KK) kunnat köpa varor på kredit (30 dagar mot faktura) för hela tolv 

miljoner kronor. Det handlade om inköp som gjordes hos olika bygghandlare. Han hade dömts till 

fängelse för liknande brott men kunde få uppskov med att sitta av sitt straff efter att ha lämnat in ett 

arbetsgivarintyg från en målvakt i ett sina egna brottsverktyg, som han använde tillsammans med en 

ansökan om att få skjuta upp straffet med påstående om en fast anställning. Uppskovet beviljades utan 

någon kontroll och han kunde därför på fri fot fortsätta med brottsverktyget och köpa varor på kredit. 

Bolaget han använde var inte på något sätt registrerat hos skatteverket och inte heller hade bolaget 

några konton på bank registrerade för sina utbetalningar. Han hade naturligtvis inte tänkt betala något 

och då behövde han inte konton hos banken heller. Faktura adressen var en boxadress, men den 

adressen var bara påhittad och den som skickade fakturor fick dem snabbt olästa tillbaka med 

”adressaten okänd”. 

Då frågar ni kanske hur kunde han få kredit hos bolagen han köpte hos? Enkelt, i en liknande härva 

upptäckte jag tillsammans med en bygghandlare att bedragaren hade köpt åtminstone elva ”skalbolag” 

hos olika men i huvudsak hos en revisorfirma. Ingen av bolagen hade tidigare betalningsanmärkningar 

De skickade in samma kopierade bokslutshandlingar till bolagsverket. Det var exakt samma balans- 

och resultaträkning, samma revisor, jag exakt samma siffror bara olika organisationsnummer och 

namn på företagen. Handlingar gav samma kredit-rating hos alla kreditbolag om man tog ekonomiska 

upplysningar. Man skulle säkert kunna låta dem köpa varor mot faktura 30 dagar för trehundratusen. 

Eftersom det var olika kredit upplysningsbolag som byggde sina uppgifter från bolagsverket, kom de 

fram till samma resultat. På de 30 dagarna från man gjorde första inköpet till den första bygghandlaren 

började ana ”ugglor i mossen” hade bolagen gjort minst 10 inköp hos andra bygghandlare för 

trehundra tusen vardera. Alltså varor för tre miljoner och då talar vi om ett av elva. 

När vi påpekade denna ”fadäs” på bolagsverket att man kunde kopiera och skicka in uppenbart falska 

bokslutshandlingar till bolagsverket svarade de; ”vi är bara en registrerande myndighet och inte 

kontrollerande”. Men alla kreditbolag har ju kopplingar till de uppgifterna som lämnas till 

bolagsverket, all kreditvärdering av bolagen bygger ju på de uppgifterna. 

Det jag beskriver ovan är när man använder byggbolag som brottsverktyg för att begå faktura 

bedrägerier och det är en av den brottslighet som har ökat under året. Fler och fler blir inom 

bygghandeln varse om hur man skall undvika brott och ge krediter. Fler och fler upptäckts tidigare och 

man har lite gemensam koll på nya företag i branschen. Men nyheter är också fusk med bidrag som 

bolag generöst kan ta del av i Covid 19 tider. Fusk med ROT avdrag har vi haft en del, men det har en 



tendens att minska. Skatteverket är påpassligare i detta avseende. Likaså tycks ”svart pengar” minskat 

i betydelse.  

Till er som vill ha en hederligare, tryggare och säkrare byggbransch att göra karriärer och gå i pension 

från, sådana som byggmästare, målarmästare, snickarmästare och andra säger jag bara, tala om vad ni 

ser hör så skall vi hjälpa er. 

Sten Folkesson, jurist för bygg- och bygghandel. 

 

 


